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Poštovani čitatelju,  
       
vrlo smo ponosni što možemo 
predstaviti  prvi broj «Vladimirovog 
lista» , školskoga lista  Osnovne škole 
Vladimira Nazora u Novoj Bukovici,  u 
čijemu su oblikovanju i stvaranju od 
samoga početka  u međusobnoj 
suradnji sudjelovali  učenici i učitelji  
škole. 
     Budući da je ova godina prepuna 
raznih obljetnica u kojima sudjelujemo i 
mi, učenici i učitelji , odlučili smo i na 
ovakav način  uveličati ta događanja, 
ali u isto vrijeme po prvi put  predstaviti  
i život naše male škole – sudjelovanja 
u raznim akcijama, natjecanja  u 
poznavanju raznih prirodnih ili 
društvenih područja, susrete učeničkog  
stvaralaštva, učeničke literarne i 
likovne uspjehe,  zanimljivosti, ljubav 
prema životinjama i još mnogo toga, a 
sve za vas.    
      Razgovarali smo, istraživali, crtali, 
pisali, tipkali, slagali,  fotografirali i evo, 
oživjeli prvi broj našega školskoga lista 
na kojega smo veoma ponosni pa se 
nadamo da će drugi  broj uskoro 
ugledati svjetlo dana u još boljemu 
izdanju. 
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IZ DUGE POVIJESTI … 
                                                                 

 

 
  
 
 

          
         Škola u Novoj Bukovici postoji 136 godina. Osnivač 
škole je bilo Virovitičko vlastelinstvo uz pomoć mještana i 

predstavnika katoličke crkve. Mještani su zaradili 841 
forintu i 17 novčića za prijevoz kamena za cestu, koja se 
gradila prema Orahovici. Kupljena je stara kuća Andrije 
Šuntića, porušena i na tom mjestu je sagrađena nova 

zgrada koja i danas postoji. 
Škola je počela s radom 10. siječnja 1868. godine, a prvi 
učitelj je bio Josip Schlumph. 

Valja napomenuti da je u Gornjoj Bukovici počela raditi 
škola u privatnoj kući Timotija Mijatovića još 1857. godine. 
To je bila konfesionalna škola o kojoj je vođena slaba 

dokumentacija.  
Prema zakonu od 1875. preustrojene su sve konfesionalne 
škole u pučke, osim škole u Novoj Bukovici jer je otpočetka 

radila kao pučka. 
Sadašnja školska zgrada u Novoj Bukovici sagrađena je 
1913. godine, dograđivana 1957., do sada nekoliko puta 

adaptirana i sad postoje dobri uvjeti za održavanje 
nastave. 
 

         Danas škola ima u svom sastavu područnu školu u 
Miljevcima, gdje je školsku zgradu otvorila ministrica Ljil ja 
Vokić 1995. godine. 

 

 

         

Sve važne događaje od početka rada škole bilježi 
Ljetopis (Spomenica) škole, na koju smo ponosni. 
Zabilježeni su svi učitelji koji su radili do sada, svi 

ravnatelji i ostali zaposlenici. Zabilježene su sve 
društvene promjene, svi ratovi, bolesti, siromaštvo, 
svi uspjesi… 

 
         U svojoj dugoj povijesti škola je uspjela 
očuvati svoj identitet. Uvijek je bila, a i sada je  

rasadište kulture i nositelj naprednih ideja. Svjesni 
smo svoje prošlosti i nastojimo sačuvati sve što su 
postigli naši prethodnici, ali naš je pogled upućen 

prema budućnosti. Učenici u našoj školi od ove 
školske godine uče i informatiku. Nastojimo ih 
odgojiti u skladu sa provjerenim duhovnim i 

materijalnim vrijednostima. Možda je i to razlog da 
postoji toliki interes za školu i dobra suradnja s 
roditeljima, predstavnicima vlasti i Crkve. 

 
Štefica Šafar, ravnateljica škole 

 

 

Područna škola Miljevci 

 
POVIJEST, SADAŠNJOST I BUDUĆNOST NAŠE ŠKOLE 

 

           OŠ Nova Bukovica 
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NAŠE MJESTO 
 

 

 

   MLADI, IMATE PERSPEKTIVU U NAŠEMU KRAJU! 
 

Budući da je ovo prvi broj školskoga lista, razgovarali smo s načelnikom općine Nova 
Bukovica -Tomom Jambrešićem u želji da saznamo nešto više o suradnji Općine  i naše 

škole. 
 
Možete li nam reći nešto 
o povijesnim počecima, 
osnivanju ovoga mjesta 
i Općine? 
Prema arheološkom 
nalazištu  na Sjenjaku u 
kojima iskopine datiraju 
od prije 3000 godina, 
možemo zaključiti da je 
na ovim prostorima 
postojalo nekakvo 
naselje, ali se točnije 
vrijeme nastanka i 
osnivanja ovoga mjesta 
proteže od 1765. do 
1768. U našu općinu 
ubrajaju se ova mjesta: 
Miljevci, Bukovački 
Antunovac, Brezik, 
Dobrović, Gornje Viljevo, 
Bjelkovac i  Donja 
Bukovica.  
  
Koliko naša općina broji 
stanovnika i kakva je 
demografska slika ? 

Imamo podatak da je 
1857., kada je vršen 
popis stanovnika, Nova 
Bukovica imala 298 
mještana, Miljevci 436, 
Lukavac 262, G. Viljevo 
194, D. Bukovica 213, a 
Dobrović na primjer  287 
stanovnika. Normalno je 
da su se te brojke s 
vremenom mijenjale, pa 
je danas ta slika uvelike 
drugačija; sveukupno 
općina ima više od 2000 
stanovnika. Demografska 
slika je dosta loša, 
mlađeg je stanovništva, 
nažalost, manje nego 

starijeg, rađa se manje 
djece pa i to utječe na 
takvu statistiku.  
Čini li općinsko 
poglavarstvo nešto 
kako bi se to popravilo i 
privuklo mlade da 
ostaju u ovome kraju? 
Činimo doista sve što je u 
našoj moći. Imamo puno 
dobrih i ostvarivih ideja, 
ali kao i svugdje, novac je 
najveći problem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ipak, puno smo napravili i 
uz dobru volju stanovnika 
naše općine koji su 
shvatili da se nalazimo na 
vrlo dobrom 
geografskom, 
poljoprivrednom i 
industrijskom kraju, ali 
treba još puno uložiti.  
Planiramo izgraditi još 
nekoliko dječjih igrališta, 
a stara obnoviti i 
popraviti. U Topolaku 
planiramo pokrenuti 
industrijsku zonu,  a gdje 

je potrebno uvesti još 
infrastrukturu – plin, vodu, 
struju, a za neko vrijeme 
planira se i izgradnja 
sportske dvorane. 
 
Kakva je suradnja 
između Općine i naše 
škole i u čemu se ona 
očituje? 

Mogu vam reći da je naša 
suradnja izvrsna. Kad god 
je bilo potrebno, Općina 
je pomogla u svemu što 
smo bili zamoljeni od 
strane škole i uvijek smo 
se uključili. Pomogli smo 
u financiranju školskoga 
igrališta (sada imate i 
tenisko igralište), 
sudjelovali smo u obnovi 
matične škole kao i u 
izgradnji područne škole 
u Miljevcima.  
U veljači ove godine 
povodom međupćinskog 
LIDRANA obnovili smo 
Dom kulture koji je zasjao 
novim sjajem, te smo svi- 
učenici, nastavnici i svi 
mještani na to  jako 
ponosni. 
Za učenike se uvijek 
potrudimo učiniti više i 
bolje kako bi imali 
kvalitetnije školovanje i 
vedrije djetinjstvo, pa ih 
na taj način pokušavamo 
motivirati da, i kada 
stasaju, ostanu u ovome 
kraju i pridonesu 
njegovom razvoju i 
boljitku.  
Razgovarale: Mihaela Krznarić i 
Antonia Striber 
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 NAŠE MJESTO 
STO GODINA NAŠE CRKVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
U našem mjestu rimokatolička crkva prisutna je mnogo 
desetljeća i to na poseban način. Učenici naše škole 
rado pohađaju školski i župni vjeronauk. Vesele se 
svakom novom susretu. To je bio osnovni razlog što 

smo zamolili župnika, gospodina Branka Šipuru, za 
kratak razgovor… 
 

 
 •Velečasni Branko, molim Vas, recite nam nešto o 

osnutku naše župe. 

 
Mjesto Bukovica je vrlo staro. Koliko svjedoče 
iskopine, bila je tu već u rimsko doba znamenita 
naseobina. Kako se to mjesto onda zvalo i koja mu je 
sudbina bila za velike seobe naroda, nepoznat je. U 
srednjem vijeku spominje se mjesto «SUPERIOR 
BUKOVICZA»  za koje znameniti hrvatski povjesničar 
Tade Smičiklas tvrdi da je to današnja Nova Bukovica. 
Pred Turke spominju se mnoga mjesta u okolici 

Bukovice. No turska najezda je i ugasila je mnoga ta 
naselja. 
Duhovna skrb pripadala je župniku iz Sladojevaca, a to 
znači da je mjesto Nova Bukovica pripadalo pod 
sladojevačku župu. Tako je bilo do 1812. kada se 
Kozice i Nova Bukovica izuzimaju od Sladojevaca, a 
Mikleuš od Orahovice i pripajaju jednoj župi sa 
središtem u Novoj Bukovici. 

 

•Koliko dugo ste župnik u našoj župi i kako ste se 

snašli kod nas? Kako su Vas prihvatili župljani? 

 
Dekretom požeškog biskupa msgr. Antuna Škvorčevića 
imenovan sam upraviteljem župe Nova Bukovica od 26. 
kolovoza 1999. Brzo sam se prilagodio mentalitetu 
ovoga kraja i osjećam da su me mještani prihvatili. 

 

• Sama zgrada crkve je izgrađena prije 100 godina. 

Možete li nam reći nešto više o počecima i stilu 

gradnje, promjenama koje je doživjela tijekom 

stoljeća, te o samom značaju takve građevine za ovo 

područje? 

 

Sadašnja crkva se počela graditi 1904. godine u proljeće, 
a u jesen je već bila završena. Dakle, crkva je bila gotova 
za samo nekoliko mjeseci, što govori o velikoj slozi i 

zauzetosti vjernika u to vrijeme. Građena je u 
neogotičkom stilu- što je specifično za to vrijeme. Oltari 
su iz crkve koja je prije nove bila na ovom istom mjestu, a 
srušena je jer je bila premala i trošna. 
 
• Kako planirate obilježiti ovu stogodišnjicu od 

izgradnje? Ipak se radi o 100 godina crkvene zgrade. 

 

Da, ove godine slavimo 100 godina od izgradnje. 
Proslava je već započela duhovnom i materijalnom 
obnovom. Vjernici svojim doprinosima pomažu da se 
uredi okoliš, koji će biti prilagođen duhovnom ozračju i 
ljepoti koju zahtijeva Gospina crkva. Središnja proslava 
planirana je o Velikoj Gospi kada će naš biskup 
predvoditi misno slavlje. Prva nedjelja u srpnju 
predviđena je za prijenos svete mise na HTV- u uz 

reportažu o mjestu i cijeloj župi. 
 
• Koja je uloga naše škole u tome obilježavanju? 

Učenici svih razreda u svemu sudjeluju pjesmom, 
recitalima, novinskim radovima, sviranjem.  
 
• Vrlo ste uspješni u radu s mladima, osobito 

učenicima naše škole. U čemu je tajna? Kako 

uspijevate okupiti mlade uz sebe? 
Moj svećenički poziv počiva na pastoralnom radu svih 
uzrasta. Pokušavam kroz svoj rad pokazati koliko je 
Gospodin dobar i blag, ali i koliko je važno biti 
odgovoran. Drago mi je da učenici prepoznaju moja 
nastojanja i trud. 
 

• Što biste poručili djeci i mladima naše župe? 
Život je lijep, radujte se novom danu, s radošću prihvatite 

svoje obaveze i savjesno ih izvršavajte, takmičite se tko će 
kome više dobra učiniti. Neka vam u tome bude na pomoć 
osobna molitva, Sveta Misa, Sveta Ispovijed i Pričest. 
Bog bio uvijek sa vama! 

Razgovor vodio: Marin Venc 
 

 
 

 LITANIJE MAJCI 
BOŽJOJ 

 
Sveta Marijo, moli za sve 

bolesne. 
Majko sviju ljudi, čuvaj i 

blagoslovi moj razred. 
Mila Majčice, prati i štiti sve 

putnike. 
Moli se za mene, moje roditelje, 

braću, rodbinu i prijatelje. 
Sveta Bogorodice, utješi sve 

žalosne i ulij im u srce sreću i 
veselje. 

Majko Sveta, čuvaj našeg 
dragog  Sv. Oca Ivana Pavla i 

daj da dugo poživi. 
Majčice naša draga, čuvaj sve 

nas i blagoslovi ! 
 
 

Lucija Agatić, 6.razred 

 
l  

 

LITANIJE 
 
Sveta Majko Marijo, 
mi se Tebi divimo. 

 
Mi smo Tvoja voljena 
djeca, 
blagoslovi nas ! 
Moja majko Marijo, 
u Tebe se uzdamo. 
 
Ja Te jako volim 
i zato se Tebi molim. 
Čuvaj mi braću i sestre, 
roditelje, učitelje, časne 

sestre, 
župnika i sve koji se Tebi 
utječu. 
 
Moli se za nas Majko 
moja, 
da zauvijek budem Tvoja, 
da nikad ne padnem u 
grijeh, 
da Te volim svim srcem. 
 

Martina Strapac, 6.razred 
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NAŠE MJESTO 
                            VATRU GASI, BRATA SPASI! 
  

Ove godine obilježavamo još jednu veliku obljetnicu- 100. godinu osnivanja Dobrovoljnog vatrogasnog društva općine 

Nove Bukovice.  
U razgovoru s predsjednikom Andrijom Lackovićem saznali smo puno toga o počecima DVD-a, o samom radu ovakve 
dobrovoljne i plemenite udruge te o sudjelovanju učenika naše škole u tome Društvu.  

 
 Budući da uskoro obilježavate  okruglu i važnu obljetnicu, recite nam nešto više o počecima rada ovoga 

društva. 

         U lipnju mjesecu davne 1904., na početku 20. st., osnovano je u našoj općini Dobrovoljno vatrogasno društvo. U 
početku smo imali 35 članova. Zemljište na kojemu je izgrađen Vatrogasni dom darovao je župnik Andrija Ciprijanović, a 
prvi je predsjednik bio Josip Raucher. U počecima djelovanja DVD-a  imali smo puno posla, vatrogasna je zaštita kuća i i 

imanja bila  puno slabija nego što je danas, ali mogu reći danas smo na mnogo zavidnijoj razini što se tiče zaštite naše 
općine od požara. 
 

 Raspolažete li s potpunom vatrogasnom opremom? 
          Prema Pravilniku zaštite od požara posjedujemo, po zakonu, minimalnu opremu. Trenutačno nam nedostaje zaštitna 
oprema za ulazak u vatru te oprema za  zaštitu dišnih organa (odijela i maske) koju ćemo, nadamo se, nabaviti  uz pomoć 

Općine. Vatrogasna su nam vozila starija, TAM iz 1963. i kombi iz 1980. Imamo i dvije vatrogasne pumpe. Upravo ovih 
dana dobili smo računalo te kodno uzbunjivanje sirene putem telefona. 
 

 Koliko članova imate danas i jesu li učenici naše škole uključeni u DVD? Interesiraju li se mladi za članstvo u 
ovom društvu? 

         Danas u DVD- u naše općine imamo 54 starija člana, a  iz vaše škole imamo jako puno članova – čak 62. Uključeni 

su učenici od 6 do 12 godina pa njih ubrajamo u vatrogasnu mladež. Znate, vatrogastvo je humanitarna organizacija koja 
je svojim radom i vježbama privukla velik broj  školske djece čija se velika zainteresiranost iskazuje u radu na vježbama i 
upoznavanju s vatrogasnom opremom. Kroz mjesečne sastanke, rad i kroz igru vole se zajednički družiti sa svojim 

vršnjacima, ali i starijim i iskusnijim članovima našega Društva.  
 
 Kako izgledaju vježbe, kako se pripremate za slučaj  stvarne opasnosti? 

          Djeca jako vole vatrogasne vježbe pripremanja. Recimo, u jednoj vježbi koriste dvije kante napunjene vodom i tri 
brentače; tada dvojica pumpaju vodu, a jedan gađa u metu, a to vam je obično kakva limena boca na kolcu.. Trče i štafetu 
s mlaznicom, spajaju cijevi u određenom vremenskom roku ili preskaču prepreke pa sa crijevom gase požar. Bude tada 

dosta smijeha, ali su djeca ipak disciplinirana i ozbiljna jer su svjesna da se trebaju dobro pripremiti. Sada se pripremamo 
za županijsko natjecanje koje će se održati 12. lipnja u Novoj Bukovici. Sudjelovat će oko 250 djece u vatrogasnim 
vježbama koja se izvode po pravilima VZH Hrvatske. 

 
 Kako ćete proslaviti 100 -tu obljetnicu? Na koji će način u toj svečanosti sudjelovati učenici naše škole, 

članovi DVD-a? 

Obljetnicu ćemo obilježiti 26. i 27. lipnja na svečani način, posjetit će nas vatrogasna županijska zajednica, 
predstavnici vatrogasnih društava naše i susjednih županija. Ujutro će mjestom proći glazba- budnica, održat će se 
svečana sjednica, podijelit će se priznanja i odlikovanja, a na Sv. Misi bit će posvećena nova vatrogasna zastava te nakon 

ručka slijedi pučko veselje. Učenici, članovi DVD-a učestvovat će sa starijim članovima kroz cijeli program, od dočeka 
gostiju do podjele bedževa za vatrogasnu postavu te učešćem u mimohodu. 

Intervju vodili: Robert Čolić i Benjamin Jozing, 5. razred 
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SLIKAMO, PIŠEMO, CRTAMO…  
 
 
 Doživjela sam sretan trenutak 

 
Bila sam jako sretna što sam mogla pomoći svojoj 

baki dok je ona bila u gipsu. Jednog dana sam 
posjetila svoju baku. Slomila je nogu i nije mogla 
pospremiti i oprati posuđe. Ja sam oprala i pospremila 

suđe i usisala sobu. Baka je bila jako sretna, kao i ja. 
Bila sam jako sretna što joj mogu pomoći. Mislim da 
se sva djeca osjećaju lijepo i sretno kad nešto dobro 

učine! 
 

Mateja Vukomanović, 2. razred PŠ Miljevci 

 

 

Priroda se budi 
 

Primjetila sam da se priroda budi jer je rascvjetalo cvijeće i 
narasla zelena trava. Sunce jače sjaji, a na livadama je 

naraslo stotinu maslačaka. U vrtovima su narasli zumbuli, 
lale, tulipani i još neke vrste cvijeća. U prirodi se djeca 
vesele rascvjetalom cvijeću i zelenoj travi. Kada zapiri 

vjetar biljke se probude. One pričaju kako su rascvjetane i 
kako su lijepe. 
Ja ih promatram i veselim im se. 

 
Helena Šimek, 2. razred 

 

 

 
Izgubljene 

 

Bila je to nedjelja, kad smo se vratili s mise, Antonija i ja 
pošle smo u šetnju. Šetale smo brdom, ne obazirući se 
gdje smo stigle. Kada smo se htjele vratiti, nismo znale 

gdje smo i kako se vratiti kući. Pošle smo dalje i stigle 
do livade. Pokraj nje bila su tri puta. Pošle smo prvim 
putem, no ušle smo u nekakvu provaliju, gotovo smo 

pale u nju. Kada smo pošle trećim putem, stigle smo na 
pravo mjesto. Vratile smo se kući i zapitale bake gdje 
smo bile. Bake su nam rekle: «Na Malovanu.» I to nam 

je bilo upozorenje. 
Dora Milošević, 4. razred 

 

 

Antonia Hlavaček, 4.razred 

Ivona Garić, 4.razred 

Luka Jozing, 2. razred Maja Kiš, 3. razred 
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KRISKINDLE 
-običaj koji ne izumire 

 
U župi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Novoj Bukovici svake se godine u vrijeme Božića 

održava narodni običaj koji nosi naziv – Kriskindle. 
 Kada je običaj nastao, teško je točnije odrediti, ali se može povezati sa životom Nijemaca koji su na 
ovim prostorima živjeli u vrijeme Austro- Ugarske Monarhije sve do završetka II. svjetskog rata. Sam naziv 
Kriskindle povezuje se s njemačkim jezikom – Krist (Isus) i kinder (dijete) u dvostrukom značenju: Kristovo 
dijete ili Dijete Krist. 
 Pripremanje za ovaj običaj počinje mjesec dana prije Božića kada se djeca, uglavnom prijatelji, 
okupljaju u grupe i počinju pripremati i uvježbavati program kojim će na najljepši mogući način čestitati 
mještanima dolazak maloga Isusa. Grupe prijatelja, kojih nekad bude i do pet- šest, mnatječu se tko će bolje i 
ljepše pripremiti svoj program. 
 Na sam Badnjak, u popodnevnim satima, djeca obučena kao Djevica Marija koja nosi lutkušto 
predstavlja Isusa, Sveti Josip, pastirčići i anđeli pohode svoje susjede, rodbinu i prijatelje i pjesmicama i 
recitacijama, koje su sami smislili, najavljuju Kristovo rođenje i čestitaju svima sretan i blagoslovljen Božić. 
 Dok prolaze selom, jedan pastir nosi ukrašenu grančicu bora i zvono kojim najavljuju dolazak, a 
drugi pastir nosi pletenu korpicu u kojoj su bonboni, lješnjaci i orasi kojima časti ukućane. Dječak koji 
predstavlja anđela, odjeven u bijelu haljinu, nosi kutiju u koju ukućani mogu staviti svoje darove. 
 Kada čestitanje završi, djeca odlaze kućama i presvlače se jer će svi zajedno pohoditi polnoćku 
kako bi na svetoj misi dočekala i proslavila Kristov dolazak. 
 

Dijana Stjepanović, 5. razred  
(sudjelovala na županijskom LIDRANU) 

 
 

SLIKAMO, PIŠEMO, CRTAMO… 

Nikolina Martinović, 1. razred 

Proljeće dolazi 

 
Zima nam odlazi, 

Proljeće dolazi. 
Najavljuju ga bijele glave, 

Iznikle iz svele trave. 
 

Sunce se iza oblaka smije 
I toplije zemlju grije. 

Ptice se vraćaju, 
Veselo nam pjevaju 

I nabujali potočić pozdravljaju. 
 

Maja Kovač 
3. razred 
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SLIKAMO, PIŠEMO, CRTAMO… 
 

 
 

Jelen i košute 
 
Bila je noć, išla sam iz škole i nešto je počelo šuškati. 
Uplašila sam se i počela trčati, kad odjednom nešto 
skoči iz grmlja i počne lajati. Najprije sam pomislila da je 
lisica, ali to nije bila lisica nego jelen koji je vodio košute 
s mladima. Imao je velike i guste rogove, a ja sam se  
uplašila i drhtala od straha. Stajali su ispred mene kao 
kipovi. I ja sam se skamenila i nisam se pomicala s 
mjesta. Oni su otrčali u šumu i od toga dana ih nisam 
vidjela. Kada su otišli ja sam se još tresla i počela sam 
trčati, vidjela tatu i sve mu ispričala.  

Monika Timer, 4. razred 

Mario Čosić, 8. razred 

Damir Striber, 6. razred 

Antonio Cesar, 8 razred 

Osmijeh moje mame 

 
Svakoj mami od ljubavi blistaju oči i osmijeh na licu 
kada dočekuje svoju dječicu. Moja mama kad se 
meni smije kao da me sunce grije. Osmijeh joj je 
topao i blag kao sunčev trag. Kada mi poljubac 
daje, lijepo mi je i htjela bih da što dulje traje. 
 

Valentina Lacković, 2. razred 

Mario Čosić, 8. razred 

Damir Striber, 6. razred 
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SLIKAMO, PIŠEMO, CRTAMO… 
 

Roditeljski sastanak -  NOĆNA MORA  ili  SAN ??? 
 

Definitivno noćna mora! 
Roditeljski sastanak- kraće rečeno- sastanak vampira. Sve bi bilo k'o po loju da nema knjige utisaka, 
crne knjige- DNEVNIKA!!!!! 
No protiv struje se ne pliva! Sastanak je sutra i kvit. Ajme meni, još samo šest sati. Rintam po kući,  
brišem, usisavam, perem, ribam i sve ono neuobičajeno u ostalim danima. Učim i što ne trebam,  
nosim drva, slažem odjeću, ma sve u svemu- milo dijete- k'o bi rek'o! A onda, dolazim kući,  
mama na jednoj, tata na drugoj strani stola... čekaju mene! BORBA ZA OPSTANAK!!! 
Nakon dvosatnog razgovora u šest oka, izmorena, sva u bedu, u plaču povlačim se s bojišta. 
Zaključci: 2 tjedna nema TV-a 
3 tjedna nema računala.... 
I sada, ima li ičega goreg od roditeljskog sastanka??? 
Definitivno nema!!! 

Lana Malenjak, 8. razred 

 

Dijana Dolovski, 2.r. PŠ Miljevci 

MOJ PRIJATELJ ĐURO I JA 
 

Moj prijatelj Đuro i ja se bavimo životinjama. 
Đuro ima 32, a ja 44 životinje. Ja se time 
bavim već 6 godina, a Đuro 4. Imamo 

golubove pismonoše, lepezanere, kingove, 
prevrtače sisačke i zagrebačke, grlice, 
obične fazane, kornjače, zečeve, papige, 

kredlike i divlje patke. Za to smo se odlučili 
radi njihovog pjeva i ponašanja. 
Prve životinje smo dobili ili našli. Hranimo ih 

travom, sijenom, mrkvom, jabukama, 
pšenicom, suncokretovim sjemenkama, 
zobi i uljanom repicom. Na brigu oko njih 
potrošimo dva do tri sata. Moramo ih 

redovito čistiti, kupati ih i mijenjati vodu. 
Najdraži su nam golubovi zbog pjeva, boja i 
načina udvaranja. Đuri je najdraži king, a 

meni zagrebački prevrtač. 
 

Alen Bračun, 7. razred 

 

Crveni zavežljaj 
 

U mom se zavežljaju sve crveni. 
Ja lagano koračam crvenim putem: 

Nosim ljubav, sreću, jabuke i buket ruža. 
Dok lagano idem tim crvenim putem, krv 

brže teče mojim žilama. 
Osjeća se miris ruža. 

Put je dug, a meni se smije svijet crvene 
boje. 

 
Nikolina Lehpomer, 4. razred, PŠ 

Miljevci 
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ŠKOLSKI ŠPORTSKI KLUB 
 
 

 
Školski športski klub BAQOA» osnovan je pri OŠ Vladimira Nazora Nova Bukovica 5. 

svibnja 1995. Na prvoj skupštini Kluba izabrali smo predsjednika i članove, usvojili pravila, izabrali 
klupski amblem i odradili broj sekcija u koje će biti uključeni učenici i učenice škole. Cilj Kluba je 
uključivanje što većeg broja učenika u šport putem treninga i natjecanja, a mogu se uključiti u mali 
nogomet, stolni tenis, šah i atletiku.  

U organizaciji ŠŠK- a provode se školska natjecanja, rekreativni izleti u prirodu, tijekom 
zime sanjkanje i skijanje, a za Dan škole susret u malom nogometu. 
U organizaciji ŠŠK-a, a prema propozicijama i kalendaru natjecanja Športskog saveza Virovitica 
tijekom ovih godina mnogo je učenika sudjelovalo na natjecanjima  koji su uspješno predstavili 
našu školu.  

Ove su godine naši članovi Dario Petrović, Vinko Bračun, Josip Klješćik i Mario Ćosić 
osvojili drugo mjesto u stolnom tenisu i sudjelovali na županijskom natjecanju u Pitomači. 

ŠŠK «BAQOA» ima dobru i uspješnu suradnju s mjesnim klubom «ZRINSKI» čiji je 
predsjednik gospodin Tomislav Žagar i suradnji s njima organizirat ćemo turnir u malom nogometu 
i ljetnu školu tenisa. U Miljevcima uspješno djeluje ŠŠK «MLADOST» koji također okuplja mladež 
toga područja. 

Svim natjecateljima i članovima Kluba želim puno sportske sreće! 
Učiteljica TZK- e: 

Vera Panić 
 

 

 

 

 

Školsko igralište 
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VJERONAUK 
 

 

VELIKA GOSPA 
 

U našem mjestu sagrađena je nova crkva davne 1904. godine. Ona je 
posvećena UZNESENJU BLAŽENE DJEVICE MARIJE. Zbog toga u čast Gospi na 
dan 15. kolovoza svake godine slavimo Veliku Gospu. 
Ove ćemo godine proslaviti Veliku Gospu na poseban način jer slavimo 100 godina 
otkako je crkva sagrađena. U te dane za ljetnih vrućina ljudi se naveliko pripremaju 
da što dostojnije proslave taj dan. Crkvu uređuju naše časne sestre da što ljepše 
izgleda. Mještani uređuju svoje domove, čiste okoliš, a na kućama se na taj dan 
izvjesi i hrvatska zastava, jer je Velika Gospa i crkveni i državni praznik. Taj dan je 
svima velika radost, naročito djeci. U goste nam dolaze rođaci, prijatelji, znanci i 
drugi ljudi iz okolnih mjesta. Bukovica bude prepuna ljudi sa svih strana. Nama djeci 
su posebna radost prodavači igračaka, licitara, veliki i mali vrtuljci- ringišpili.  
Velika misa je ipak najznačajniji događaj. Iz okolnih župa dolaze nam svećenici da 
nam uveličaj misnu svečanost svojom nazočnošću. Pjevaju se pjesme posvećene 
Gospi.  
Nakon mise mještani i njihovi gosti idu na objed, a poslije veselo dugo u noć slave 
taj radosni dan. 

Marija Vuković 
7. razred 

 

Samo On! 
 

Samo je jedan prijatelj 
vjeran 

Samo me On neće 
iznevjeriti 

Samo u Njega imam 
povjerenja 

Samo me On prati svih 
ovih godina 

Samo On mi je podrška 
Samo On me prati 

Samo On mi muke krati 
Samo On… 

Isus! 
 

Lana Malenjak, 8. razred 

 

 
 

Bog 
 

Boga ima na cijelome svijetu, 
Ima Ga i u najmanjem cvijetu. 

 
Boga ima u zraku, 

Ima Ga i u mraku. 
 

Zbog Boga mi smo živi, 
Zbog Njega dani nam nisu sivi. 

 
Bogu se idemo u crkvu moliti 

Jer jedino će nas on cijeli život 
voljeti. 

 
On živi samo zbog nas, 

On je nama ljubav, život i spas. 

 
Jer kamo god pošli 

Bog će nas uvijek pratiti. 
 

Antonijo Šokčić, 7. razred 
 

NAŠA VJEROUČITELJICA- ČASNA SESTRA MIHAELA 
 

Dajana: Sestro Mihaela! Vi, kako znamo, predvodite pjevanje u našoj župi. 
Možete li nam reći koliko imate zborova u župi ? 
Č.s.: U našoj župi Nova Bukovica djeluje više zborova i u filijali Mikleušu, Boriku i 

u župi dva zbora: mješoviti zbor odraslih i dječji zbor «Salve Regina». 
Antonia: Da li je dječji zbor «Salve Regina» još negdje drugdje sudjelovao 
svojom pjesmom? 

Č.s.: Mali crkveni dječji zbor se proslavio sudjelovanjem na manifestaciji dječjih 
zborova požeške biskupije pod nazivom  «Zlatna harfa» više puta, kao i na 
prošlogodišnjem dječjem hodočašću u Voćinu, predvodeći pjevanje na tom 

slavlju. Naš dječji zbor sudjeluje na svim manifestacijama društvenog i religioznog 
karaktera ovoga kraja. Redovito svojim skladnim pjevanjem i sviranjem 
uveličavaju liturgijska slavlja u našoj župi. 
Dajana: Kako se često okupljate za uvježbavanje pjesama ? 

Č.s. Redovito se okupljamo jednom tjedno. Kroz pjesmu, razgovor i igru, 
učvršćujemo i naše zajedništvo. 
Antonia: Recite nam, sestro Mihaela, vole li vaši mali prijatelji dolaziti na vježbe 

pjevanja ? 
Č.s.: Da, djeca radosno slave Gospoda jer znaju da je pjesma dvostruki izričaj 
molitve Bogu. 

Dajana: Ima li možda među pjevačima netko da Vas zamijeni u pjevanju i sviranju 
kada vas nema ? 
Č.s.: Kada ja ne mogu zbog nekih drugih obaveza održati sastanak, vrlo rado me 

zamijeni učenica srednje škole Ana Čip i učenica iz 6. razreda Mihaela Krznarić, a 
uz njih ima uvijek onih koji su spremni na čemu sam im uvijek zahvalna. 
Antonia: Da li se mogu i drugi uključiti u mali dječji zbor «Salve Regina» i kako? 

Č.s.: Kako ne ! Radujemo se uvijek novim članovima koji  nam se pridružuju od l. 
do 8. razreda. Tko god nam se želi pridružiti može mi se javiti u školi ili crkvi.  
Dajana: Saznali smo mnogo toga o malim pjevačima. Hvala Vam što ste nam 

odgovorili na pitanja. 
Razgovor vodile: Antonia Striber i Dajana Ekert 

 

   V j e r o n a u k 

Vjeronauk je jedan od najboljih predmeta. 
U njemu učimo o našem najboljem prijatelju dragome Isusu. 
 

Vjeronauk kao predmet je poučan i koristan, 
pomaže nam da budemo bolji prema Bogu, 
isvojim bližnjima. Pomaže nam da uočimo 

ono što je dobro, a ono što ne valja, da popravimo. 
 
Vjeronauk u školi predaju časne sestre, vjeroučiteljice.  

Naša časna sestra Mihaela nas voli i za nas se Bogu moli. 
 Na satu vjeronauka se molimo, učimo, zabavljamo se, igramo se, šalimo i 
pjevamo. 

Da nema vjeronauka, ne bi sva djeca povjerovala u Isusa, svi bi na svijetu bili zli.  
Ivan Ereiz 
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SVAKA CURA VOLI TAMBURAŠA, A BERDAŠA I CURA I 
SNAŠA… 

 

  
 

 
• Koliko dugo svirate? 
Mihaela: Ja sviram oko 1 godinu, no ima ih koji sviraju duže- 2 ili 3 godine. 
 
• Kako ste se zainteresirali za ovakvu vrstu glazbe? 
Antonija: Volimo mi i modernu glazbu, ali smo slušajući naše djedove, očeve i braću kako sviraju 
zavoljeli i ovu tradicionalnu slavonsku. 
 
• Jesu li instrumenti na kojima svirate jako stari? 
Mihaela: Nisam sigurna, ali mislim oko  20 – tak godina, od samog osnivanja orkestra. Nešto je 
instrumenata nabavljeno uz pomoć škole, a nešto uz pomoć kulturno- umjetničkoga društva. 
 
• Kako izgleda jedan vaš sastanak? 
Sanja: Okupljamo se u školi srijedom od 13,30 i budemo skupa do 15 sati. Po dolasku, najprije 
sastavljamo stalke na kojima nam stoje note, sjednemo na mjesta, pripremimo se, a kad nam 
gospodin dadne znak, počinjemo svirati. 
 
• Tko je glavni u skupini? 
Gospodin Dražen: Svi smo ravnopravni, nema glavnih ( osim mene, ha- ha!) 
 
• Gdje ste sve do sada nastupali? Koji vam je sljedeći nastup? 
Mario: Uglavnom nastupamo na školskim priredbama, no ove ćemo godine nastupati u našoj župnoj 
crkvi, a to će misno slavlje povodom obljetnice prenositi HTV 4. srpnja. Svirat ćemo «Kristova ljubav» i 
«Veselo braćo kliknimo». 
 
• Koje pjesme najčešće izvodite? 
Mario: Najčešće stare slavonske narodne. Jako volim svirati, to me opušta i lijepo je kad se svi skupa 
družimo. 
 
• Jeste li razmišljali o tome da snimite vlastiti CD? 
Antonia: Pa možda jednog dana, zašto ne? Jako smo talentirani i volimo svirati, pa neka nas svi čuju! 
 
• Hoćete li nastaviti svirati i nakon osnovne škole? 
Da, voljeli bismo – ako bude mogućnosti! 
 
• Sretno! 
 

Intervju vodile: novinarke Ivana Markunović i Božana Brekalo 

Ponosimo se što u našoj školi 
već dvadesetak godina (s prekidima) 
djeluje tamburaški orkestar, a 
neprekidno već deset. U današnjem 
sastavu sviraju učenici od 5. do 8. 
razreda: Marko Radaš- bisernicu, 
Mihaela Krznarić- bisernicu, Antonia 
Striber- brač, Sanja Đuričić- bisernicu, 
Marijan Karl- brač, Mario Bilješković- 
čelo, Damir Striber- bugariju, Dajana 
Ekert- brač i  Antonio Cesar- bas. 
Tamburaški orkestar u našoj školi  vodi 
profesor glazbe,   Dražen Kovačević. 
Poželjeli smo malo popričati s njima i 
evo što su nam rekli: 
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ZABAVNA STRANICA 
 

IZ LONCA UČITELJICE ANICE 
 
BUBULJICE NA KOŽI 
Staklenku napuniti laticama crvene ruže, preliti vodom(ako ima izvorske) i ostaviti stajati 2 dana. Procijediti. Dodati malo jabukovog octa. Tonik 
koristiti za liječenje bubuljica. 
 
MASNA KOŽA 
20- 25 g kadulje 
1 l vode 
Kadulju prekriti kipućom vodom, pokriti i nakon 10 min procijediti. Koristiti kao tonik za masnu kožu. 
 
DA LICE POSTANE LJEPŠE 

- masirati ga maslinovim uljem 
- masirati lice sokom mladih krastavaca 
- umivati se u čaju od mente                                                                                                  
- umivati se lipovim čajem (bubuljice) 
- umivati se u kamilici 

 
OTKLANJANJE DLAČICA BEZ BOLI 
Suho brezino lišće spaliti u pepeo. Pomiješati s malo vode i tom kašom namazati željena mjesta. Ostaviti da odstoji i isprati. 
 
KREMA ZA LICE 
Dobro izlupati sok jednog limuna i 2 bjelanjka. Kuhati na vatri dok se ne stvrdne kao maslac. Spremimo u kutijicu na hladno. U litru vode staviti 

pregršt pšeničnih mekinja. Ostaviti da odstoji nekoliko sati. Procijediti. Svaki dan lice mazati kremom (neka odstoji 15 minuta), a zatim se oprati 
vodom od mekinja. 
 
 
 

 

Biseri iz učeničkih klupa 
 
☺ Nakon poroda iz tijela majke izađe 
DEKICA. 
☺ Kako su kosti međusobno 
spojene? JEDNOSTRANIČNOM 
VEZOM 

☺ Bolest omekšavanja kostiju zbog 
nedostatka vitamina D je ATEIST. 

☺ Krv ptica teče kroz vene i 
ARTILJERIJU. 

☺ Probavilo sisavaca započinje u 
TRBUHU ŽENKE. 
☺Sisavci imaju 4 SRCA. 
 

 

Kad se Zemlja vrti 
Porodica je za večerom, kad mali Ivica upita: 
«Tata, zašto se Zemlja stalno okreće?» 
A otac problijedi, ustane od stola, povede sa 
sobom sina u spavaću sobu, zatvori vrata iza 
sebe i povjerljivim glasom pita: 
«Sine, kažeš okreće se? A da nisi slučajno 
uzeo moju bocu s rakijom?» 

 

Laboratorijska 
ispitivanja 
U laboratoriju se odvija predavanje o 
pogubnosti alkohola na organizam. 
«Kolege, ovdje imamo jednu glistu koju 
ćemo staviti u čašu vode. 
Profesor stavi glistu u čašu te nastavi: 
«Kao što vidite, naša je glista vesela i sva 
se rasplivala.» 
Zatim profesor izvadi glistu, stavi je u čašu 
s alkoholom i reče: 
«Kao što svi lijepo vidite, nije prošla niti 
minuta, a naša je glista uginula i na dno 
potonula. Što se dakle može zaključiti?» 
Neki student se brže- bolje javi: 
«Gospodine profesore, pa to je očigledno: 
pijte rakiju i nećete imati gliste!» 
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NATJECANJA, DOGAĐANJA, SUDJELOVANJA… 
 
HRVATSKI JEZIK: Ivana Markunović, Marin Vencl 

Mentor: Lareta Žubrinić 
ENGLESKI JEZIK: Lana Malenjak 
 Mentor: Ivan Čakalić 
MATEMATIKA: Dora Milošević, Ivan Ereiz, Damir Striber, Daniel Meter 
 Mentor: Tomislav Milošević i Terezija Vencl 
BIOLOGIJA: Bojan Eskić 
 Mentor: Nada Milković 
KEMIJA: Daniel Meter, Mario Ćosić 
 Mentor: Nada Milković 
FIZIKA: Lana Malenjak 
 Mentor: Anica Lončarević 
POVIJEST: Mario Ćosić 
 Mentor: Milan Milković 
ZEMLJOPIS: Ivan Ereiz, Robert Čolić, Marijo Bilješković, Bojan Eskić, Mario Ćosić 
 Mentor: Dražen Kovačević 
VJERONAUK: Andrea Bistrović, Mihaela Krznarić, Dajana Ekert, Bojan Eskić, Daniel Meter, Marin    
  Vencl 
 Mentor: č.s. Miholjka Musić 
ŠŠK «BAQOA» 
 Mentor: Vera Panić 
IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI: 

- ZBOR, voditelj Dražen Kovačević 
- RITMIKA, voditelj Julijana Vukelić 
- FOLKLOR, voditelj Terezija Vencl 
- LIDRANO, voditelj Lareta Žubrinić 
 

 

 

 

 

  

Izgradnja teniskog igrališta 



 

 

 




